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A la biblioteca trobareu: 

De la il·lustradora Janet Ahlberg: 

El Carter joliu o unes cartes especials 

El Carter joliu de butxaca  al Blau 117 

El gusano, ese desconocido al Blau 26 

De l’escriptor Allan Ahlberg:  

¡Qué risa de huesos! al Blau 25 

 

 

Qui és el Carter Joliu? 
 

Sóc carter, visc en una zona muntanyosa i  acostumo a anar en bicicleta amunt i avall per 
dur el correu als seus destinataris. Alguna vegada he tingut algun petit incident com que 
se’m punxi una roda o bé que m’en-
xampi la pluja... però tinc la sort de 
que la gent és molt amable. Sempre 
em reben amb cordialitat, algunes 
vegades fins i tot amb una tassa de te 
o com aquell  dia  en el que vaig aca-
bar menjant pastís amb la Rínxols 
d’Or. La bruixa, el gegant, la família 
d’ossets, la Ventafocs o el llop... són 
alguns dels destinataris de les cartes i 
postals que duc a la meva bossa. 
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SENYALS D’IDENTITAT:  
 

· Com tot carter oficial porto 
uniforme, amb gorra i bossa 
incloses! Acostumo a anar en 
bicicleta per poder recórrer 
llargues distàncies ràpida-
ment 
 

· Sempre somric  i sóc amable 
per això la gent em rep cordi-
alment a les seves cases  
 

· M’encanta el te 

 

Nom: Janet Ahlberg 

Vaig néixer a Yorkshire, Anglaterra, l’any 1944 

Família: estic casada amb l’Allan i tenim una filla  

Ofici: Il·lustradora 

Sóc la creadora... Al costat del meu marit de molts 
llibres infantils, entre ells el conte El carter joliu, o 
unes cartes molt especials. L’Allan va escriure el conte 
i jo el vaig il·lustrar 

Una curiositat... Un dia la Janet, avorrida de la seva feina, va demanar a l’Allan que es-
crivís un llibre per a nens; ella en faria les il·lustracions. Sembla que l’Allan sempre havia 
tingut ganes d’escriure, però no s’hi acabava de decidir, de manera que quan la Janet li va 
demanar, es va sentir com si fos un rellotge de joguina i ella li hagués donat corda 

JANET AHLBERG 


